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Dbejte prosím podrobných pokynů na následujících stránkách.
F    Une notice d‘utilisation détaillée dans votre langue est disponible  

sur le site Internet http://download.waterman-pool.com
I    Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in  

Internet all‘indirizzo http://download.waterman-pool.com
NL    Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet 

onder http://download.waterman-pool.com voor u klaar.
S    En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet under  

adressen http://download.waterman-pool.com
CZ    Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu 

na adrese http://download.waterman-pool.com
SK    Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete 

na stránke http://download.waterman-pool.com
SI    Celotna navodila v slovenskem jeziku boste našli na spletni strani. 

http://download.waterman-pool.com
HU    Részletes útmutató az Ön nyelvén a http://download.waterman-pool.com 

internetes címen érhető el.
RO    Un manual cu instrucţiuni detaliate vă stă la dispoziţie pe internet pregătit în 

limba dumneavoastră la http://download.waterman-pool.com
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ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

• Připojené napájení pro váš bazén 
musí být jištěné přes proudový 
chránič (30 mA)

• Nikdy neberte elektrická zařízení do 
bazénu ani se jich nedotýkejte z vody.

• Volně stojící filtrační systémy / čerpadla nad 12 
V musí být namontovány minimálně 3 metry od 
bazénu, přičemž je nutno dodržet vzdálenost 
zdroje proudu od bazénu 3,5 m.

• U veškerých elektrických instalací svého bazénu 
prosím dodržujte DIN VDE 0100 část 702.

BEZPEČNOST PRO NEPLAVCE

• Je nutný neustálý, aktivní a bdělý kvalifikovaný 
dohled dospělé osoby nad slabými plavci a ne-
plavci (upozorňujeme, že hrozí nebezpečí utonutí 
dětí mladších 5 let).

• Je nutno jmenovat kvalifikovanou dospělou oso-
bu, která bazén během jeho používání dozoruje.

• Slabí plavci nebo neplavci musí při vstupu do 
bazénu používat osobní ochranné prostředky.

• Pokud není bazén používán nebo není pod 
dozorem, odstraňte z bazénu i jeho okolí všechny 
hračky, aby nepřitahovaly děti.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VÝSTRAHY

Použití bazénového setu předpokládá, že je v soula-
du s bezpečnostními předpisy, které jsou popsány v 
návodu k obsluze a údržbě. Abyste zabránili utonutí 
dětí, doporučujeme, abyste zabezpečili přístup k 
bazénu. Přístup k bazénu je nutno zabezpečit tak, 
aby do něj nemohly bez povšimnutí proniknout 
děti do 5 let. Zajištění lze provést plotem s dětskou 
pojistkou nebo kompletním zakrytím/zastřešením 
bazénu s dětskou pojistkou, dodatečně také poplaš-
ným zařízením. Všechna bezpečnostní zařízení jsou 
užitečné pomůcky, ale nejsou náhradou za trvalý a 
odborný dozor dospělé osoby.

Během provozu bazénu nesmí být 
odstraňována zařízení pro přístup do 
bazénu (např. žebříky). Po ukončení 

koupání buď z bazénu odstraňte žebřík, nebo jej 
zajistěte tak, aby nebyl možný neoprávněný přístup 
(doporučujeme např. použití bezpečnostního 
žebříku s odnímatelnými nebo vyklápěcími a 
zamykatelnými stupni).
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BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BAZÉNU

• Není dovoleno skákat do bazénu po hlavě, nikdy 
neskákejte do mělké vody (riziko těžkých zranění 
až smrti)

• Naučte se první pomoc (masáž srdce a resuscita-
ci) a tyto znalosti pravidelně obnovujte. V případě 
nouze mohou tyto znalosti zachránit život.

• Všechny uživatele bazénu včetně dětí je třeba 
instruovat o tom, jak je nutno postupovat v 
případě nouze.

• Před koupáním kompletně odstraňte krycí pla-
chtu. Nikdy se pod zakrytí bazénu nepotápějte. 

• Žebřík pro vstup do bazénu postavte na bez-
pečný, pevný podklad a pravidelně kontrolujte 
pevnost všech spojů a případná poškození.

• Nikdy bazén nepoužívejte, pokud jste pod vlivem 
alkoholu, drog nebo léků.

• Nikdy vzájemně nemíchejte chemikálie pro 
úpravu vody. Bazénové chemikálie uchovávejte 
bezpečně uzavřené mimo dosah dětí

• Nikdy se nekoupejte o samotě. Děti a neplavce 
nechte koupat vždy pouze pod dohledem a pří-
padně s použitím plavacích pomůcek. Vyzýváme 
všechny uživatele, zejména děti, aby se naučili 
plavat.

• Použijte prosím přiložené bezpečnostní štítky 
a upevněte je na viditelném místě v blízkosti 
vašeho bazénu (do 2 mm). 
 
 
 

• V blízkosti bazénu umístěte záchranné prostřed-
ky (tyče, záchranné kruhy, telefonní čísla první 
pomoci).

• Pravidelné měření pH a dezinfekce, pouze tak 
můžete zabránit šíření choroboplodných zárodků 
(bakterie, viry atd.) ve vodě. Před koupáním a po 
koupání se prosím vždy osprchujte. Nikdy prosím 
nevstupujte nebo neskákejte do vody přehřátí.

• Nikdy prosím nesedejte na okraj bazénu a nezpů-
sobujte přehnané pohyby vody, zejména ve volně 
stojícím bazénu.

• Vyvarujte se běhání v okolí bazénu (nebezpečí 
uklouznutí)

• Nikdy nedovolte, aby se ve vašem bazénu koupa-
la zvířata (psi, kočky, ryby)

• Nikdy neplavejte ve tmě ani při nebezpečné 
povětrnostní situaci (blesky, hromy, bouřka).

• Neplavejte/nepotápějte se nikdy mezi žebříkem a 
stěnou bazénu (nebezpečí uvíznutí).

• V blízkosti bazénu je nutno uložit funkční telefon 
a seznam nouzových telefonních čísel.

• Nevystupujte z bazénu nikdy přímo, nýbrž vždy 
pouze po žebříku. Nadměrný tlak a kopání proti 
stěně bazénu může způsobit poškození nebo 
havárii bazénu. Nikdy prosím nesedejte na okraji 
bazénu/madlo

• Nepoužívejte žádné čisticí přístroje nebo hračky 
s ostrými hranami. Mohlo by to vést k poškození 
vnitřního pláště bazénu.

• Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby 
pevně utažené a ujistěte se, že se na hranách 
bazénu, popř. na příslušenství (např. žebříku) 
nevyskytují ostré rohy, které by mohly představo-
vat riziko zranění.
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VOLBA STANOVIŠTĚ

Nejprve se prosím ujistěte, zda je možno bazén na 
zvoleném stanovišti skutečně postavit bez stavební-
ho povolení nebo dalších úředních formalit. Přitom 
je třeba se ujistit, že se v montážní oblasti vašeho 
nového bazénu nenachází žádná vedení (plyn, voda, 
elektřina, voda, atd.). Vestavěné bazény nesmí být 
instalovány v oblastech se základovou nebo spodní 
vodou.

   Slunné stanoviště: Doporučujeme, abyste zvo-
lili stanoviště, které se v průběhu dne nachází co 
nejdelší dobu v oblasti slunečního svitu.

   Stromy: V bezprostřední blízkosti vašeho 
bazénu by se pokud možno neměly nacházet 
stromy, protože způsobují znečištění (listí, jehličí, 
pyl) a zastínění.

   Vítr: Optimální je využít převládající směr větru 
k tomu, aby byly nečistoty padající do bazénu 
hnány směrem ke skimmeru.

   Logistika / sousedé: Pro provoz vašeho bazénu 
potřebujete elektřinu (jištění přes proudový chrá-
nič), vodu pro doplňování a připojení na odpadní 
vodu / kanalizaci. Užitečné je umístit bazén co 
nejblíže k domu, příp. v oblasti terasy. Však 
je třeba dbát na to, aby v případě technických 
problémů nedošlo ke vzniku škod na domě (např. 
unikající voda, která zatéká do sklepa). Také pro-
sím vždy dbejte na to, abyste nadměrně nerušili 
sousedy. Případně zvolte co nejvíce chráněné 
stanoviště (soukromí).

UPOZORNĚNÍ PRO VESTAVBU

Mějte prosím na paměti, že všechny naše bazény 
(standardní tloušťka stěny až 0,4 mm) jsou ze strany 
výrobce koncipovány jako čistě stojací bazény. 
Instalace do země se pro tyto bazény nedoporučuje. 
Pokud byste svůj bazén přesto nainstalovali do 
země, zanikne tím jakýkoliv nárok ze záruky (zejmé-
na týkající se ocelové stěny). Pokud má být bazén 
nainstalován do země, musí být v každém případě v 
celé oblasti ležící pod zemí opatřen betonovou výplní 
o tloušťce 20 cm. Dodatečně doporučujeme izolovat 
ocelovou stěnu zvenku 2 cm tlustou deskou ze 
styroduru, případně ji chránit před přímým kontaktem 
s betonem. Betonová výplň se provede po kompletní 
montáži bazénu, přičemž by měla být hladina vody 
vždy o 30 cm vyšší než po vrstvách prováděná výplň 

s hubeného
betonu. Při instalaci do země doporučujeme 20 až 
30 cm tlustý zásyp z betonu (v závislosti na stabilitě 
okolní zeminy). Výplň se provádí v několika vrstvách 
s maximální výškou betonu 30 cm. Mezitím nechte 
beton cca 36 hodin vytuhnout a až poté proveďte 
zásyp další vrstvou.
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INFORMACE O NÁKUPU / TECHNICKÉ INFORMACE PRO KRUHOVÝ BAZÉN

Upozornění: 
Tento bazén odpovídá  
normě EN 16562-1  
a jedná se o montážní  
sadu stojatého bazénu. 

F.

EB.

A

D

C

A  
Velikost 

Označení:

C  
Objem 

D  
Povrch 
vody

E  
Max.  

hloubka vody

F.  
Max.  

vnější rozměr

 
Doba instalace 

(bez betonu)

 
Počet osob potřebných pro 

instalaci

Ø 300 cm x 1,20 7,8 m³ 7 m² 110 cm Ø 320 cm 3 h 2 - 3
Ø 350 cm x 1,20 10,6 m³ 9,6 110 cm Ø 370 cm 3 h 2 - 3
Ø 450 cm x 1,20 17,5 m³ 16 m² 110 cm Ø 470 cm 3,5 h 2 - 3
Ø 540 cm x 1,20 25,2 m³ 22,9 m² 110 cm Ø 560 cm 4 h 3

Použití Stojací bazén
Stavebnice Stavebnice pro stojaté bazény
Třída  
vodotěsnosti

WO: 0 It

Nástroje potřebné 
pro instalaci:

  Rýč / lopata 
  příp. vibrační deska 
  Vodováha 
  Gumová palička

  Pilka na železo 
  Plochý a křížový šroubovák 
  Očkový klíč vel. 10 
   Značkovací sprej nebo  

lahev s moukou

  Provázek 
  Kolík 
  Skládací metr 
  Rovnací lať

Potřebný dodatečný 
materiál

  Geotextilie, příp. 
jemný písek

 Produkty pro péči o vodu

Účelné  
příslušenství

  Bezpečnostní žebřík 
  Tester kvality vody

  Zakrývací plachta 
  Plovákový dávkovač

  Podběrák 
  Vysavač dna

Přiložené bez-
pečnostní nálepky

 
Povědomí  

o riziku  
při skákání

 
Dohled  

dospělých 
na děti

Povědomí  
o riziku  
utonutí
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Před instalací prosím zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly podle přiloženého kusovníku:
 
   Označení:

 
Bazén Ø 3,00 m

 
Bazén Ø 3,50 m

 
Bazén Ø 4,50 m

 
Bazén Ø 5,40 m

Kovové madlo široké  8x  10x  10x  12x
Délka madla | Obj. č.: 1132 mm         

(ST1160)
1126 mm          
(ST1161)

1429 mm          
(ST1164)

1429 mm          
(ST 1164)

Vertikální stojka (ST2363)  8x  10x  10x  12x
Spojovací krytka zábradlí malá (ST2463)  8x  x10  10x  12x
Spojovací krytka madla velká (ST2464)  8x  x10  10x  12x
Spojovací díl dnové lišty (ST2268)  8x  10x  10x  12x
Podpěrná destička madla (ST2168)  8x  10x  10x  12x
Opěrná lišta podlahy, popř. zábradlí  16x  20x  20x  24x
Délka | Obj. č.: 1140 mm         

(ST1210)
1130 mm          
(ST1212)

1431 mm          
(ST1615)

1431 mm          
(ST 1618)

Ocelová stěna vč. výseku pro skimmer  
a vtokové trysky  1x  1x  1x  1x

Vnitřní plášť (překrývající se)  1x  1x  1x  1x
Sada šroubů  1x  1x  1x  1x
Zakrývací lišta šroubů  1x  1x  1x  1x
Šroubovací lišta bílá  2x  2x  2x  2x
Svěrný profil (10090)  10x  12x  14x  17x

Filtrační zařízení, příp. skimmer a také vodiče mají separátní návod k montáži a obsluze, který je přiložen k 
výrobku (v závislosti na modelu)

PŘÍPRAVA PODKLADU PRO KRUHOVÝ 
BAZÉN

Nejlepším podkladem váš kruhový bazén Vision je 
betonová deska (tloušťka cca 20 cm), která však 
musí být 100% vodorovná (terasy, dlážděné plochy 
atd. jsou kritické/nejsou vhodné, protože jsou 
stavěny se spádem).

1. Vyznačte plochu pro instalaci tak, že do země 
zarazíte kolík a pomocí provázku a značko-
vacího spreje, popř. lahve s moukou nakreslíte 
kružnici:

Rozměr bazénu Délka  
provázku

300 cm 170 cm

350 cm 195 cm

450 cm 245 cm

540 cm 290 cm
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ROZLOŽTE PODLOŽKU PRO OCHRANU 
DNA (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY!)

Pod vnitřní plášť z PVC je bezpodmínečně nutno polo-
žit ochrannou plachtu nebo geotextilii, aby byl chráněn 
před přímým kontaktem s podložím, které by mohlo 
obsahovat substance nesnášenlivé s PVC (vyloučení 
záruky). Podklad je nutno ještě jednou důkladně 
vyčistit, odstraňte všechny kovové třísky! Rozložte 
geotextilii tak, aby se jednotlivé pásy nepřekrývaly 
(pásy geotextilie prosím rozložte na sraz a zafixujte je 
oboustrannou lepicí páskou).

ROZLOŽENÍ DNOVÉ LIŠTY

Dnové lišty se nesmí zabořit! 
Dbejte prosím našich pokynů k přípravě podloží. Roz-
ložte dnové lišty podle průměru svého bazénu. Dnové 
lišty se spojí pomocí spojovacích dílů (díl ST2268, 
trojúhelníkový), přičemž je nutno dbát na to, že mezi 
podlahovými lištami musí vzniknout mezera cca 1 cm. 
Rozložte dnové lišty do kruhu podél vyznačeného tva-
ru bazénu a upevněte je zemními hřeby nebo malými 
dřevěnými kolíky proti posunutí. (po instalaci ocelové 
stěny je opět odstraňte).

1 cm

2. Úplně odstraňte trávu, porost a kořeny 

3. Zeminu je nutno odebrat tak, aby byla 100% 
vodorovná (nikdy prosím neprovádějte násyp a 
rovněž nepoužívejte písek jako zásyp). 
Podklad musí být 100% vodorovný, maximální 
odchylka = 1 cm na celé instalační ploše. 
Únosnost podloží na jeden metr nádrže = 1 t.

Bazén musí stát na rostlé půdě. Nikdy nesmí být 
instalován ve svahu. Podklad prosím zhutněte 
vibrační deskou. Místo pro instalaci bazénu by měl 
mít minimálně o 20 cm větší průměr, než je vlastní 
rozměr bazénu.
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INSTALACE STĚNY BAZÉNU

Bazén prosím nikdy nestavte za silného větru a ocelovou 
stěnu stavte vždy minimálně se dvěma osobami. Položte 
doprostřed kruhu z dnových lišt silné prkno a postavte 
na něj stočený plechový plášť (podle obrázku). Pozor: 
Pokud jste obdrželi bazén s ocelovou stěnou s výsekem 
pro skimmer, dbejte prosím na to, aby byly výřezy pro 
skimmer a vtokovou trysku nahoře! Nyní ocelovou 
stěnou pomalu odvíjejte a volný odvinutý ocelový plášť 
vsazujte do dnové lišty. Stěnu bazénu začněte do dnové 
lišty vsazovat uprostřed spojovacího dílu podlahové lišty. 
Dbejte na to, aby bíle lakovaná strana stěny bazénu 
směřovala ven.
Upozornění: Aby ocelová stěna během instalace 
provizorně držela, nasaďte na ní několik segmentů 
madla. Pokud by se konce stěny přesně nesetkaly, je 
třeba dnové lišty ve spojovacích dílech buďto roztáh-
nout nebo zasunout k sobě. Konce ocelové stěny se k 
sobě zafixují pomocí závitových šroubů a oboustranně 
šroubovací lištou. 
Pozor: Nezapomeňte použít podložky! 
Důležité: Dbejte na to, aby výřezy pro skimmer a 
vtokovou trysku byly nahoře. Při stavění ocelové 
stěny dbejte na to, aby byla poloha výřezu pro 
skimmer na požadovaném místě. Skimmer by měl 
být umístěn ve směru převládajících větrů. Případ-
ně dodatečně nutné vyseknuté otvory
např. pro 2. vtokovou trysku nebo integrovaný reflektor 
je nutno provést na místě před montáží vnitřního pláš-
tě. Výřezy: Zabruste hrany a pečlivě je zbavte otřepů. 
Všechny řezné hrany pečlivě ošetřete prostředkem na 
ochranu proti korozi.

SPOJENÍ KONCŮ OCELOVÝCH STĚN 
ŠROUBOVACÍ LIŠTOU

Spojte konce ocelových stěn pomocí šroubovací lišty a 
dodaných šroubů. Podložky a matice musejí směřovat 
směrem ven, hlavy šroubu směrem dovnitř. Na ochra-
nu vnitřního pláště se na výšku šroubových spojů na 
vnitřní straně bazénu nalepí tlustá textilní lepicí páska. 
Důležité: Matice dobře utáhněte. Volné šrouby mohou 
vést k roztržení 

ocelové stěny. Na závěr se zvenku přes šrouby nasune 
modrá krycí ochranná lišta (ochrana před zraněním).
Následně je třeba mezi zemí a ocelovou stěnou vytvořit 
vnitřní zaoblení z písku (cca 15 cm), aby se odlehčilo 
fólii v této oblasti a byla tak chráněna před dnovými 
lištami. Použijte k tomu prosím velmi jemný písek na 
pískoviště a z důvodu ochrany zakryjte vrstvu písku ze-
vnitř geotextilií. Alternativně je vhodný rovněž ochranný 
klín z polyetylenu.
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ZAVĚŠENÍ FOLIOVÉHO PLÁŠTĚ  
(v závislosti na modelu) 

Montáž vnitřního pláště je třeba v každém případě 
provádět ve vyčištěných teniskách, ještě lépe však v 
ponožkách nebo naboso. Z oděvu i z místa provádění 
práce je třeba v každém případě odstranit veškeré 
nářadí nebo jiné špičaté předměty. Mějte prosím na 
paměti, že je fólie hladká a hrozí nebezpečí uklouznutí.
Dříve než do bazénu vložíte vnitřní plášť v pytli, 
musí být dno zbaveno kamenů a nerovností. Pečlivě 
odstraňte rovněž veškeré kovové třísky, které by mohly 
případně pocházet z instalovaných dílů. Nerovnosti 
pod fólií by později vedly k poškození fólie při čištění a 
mohly by silně negativně ovlivnit její vzhled. Proto na 
ochranu fólie doporučujeme použití ochranné geotexti-
lie (bez geotextilie = žádná záruka).

Dbejte prosím na to, aby se nerozpuštěné chlorové 
produkty (tablety nebo granulát) nedostaly do přímého 
kontaktu s fólií. Tím by mohly vzniknout neodstranitel-
né světlé skvrny. Terasový olej (např. olej na teakové 
dřevo) může, pokud je spláchnut deštěm, rovněž vést k 
zabarvení, které již nelze zcela odstranit.

Pokládka vnitřního pláště při teplotách mezi 18 a 
25 °C. Nejprve prosím bezpodmínečně namontujte 
bazénový žebřík, protože bude nutný pro další montáž 
bazénu (nikdy nepoužívejte běžný žebřík, protože by 
mohl protlačit bazénovou fólii). Po žebříku vstupte bosí 
do bazénu (POZOR: Hrozí nebezpečí uklouznutí!) a 
rozložte na střed bazénu foliový plášť. Nyní začněte fó-
lii od středu směrem ven roztahovat tak, aby šev, který 
spojuje dno se stěnami, měl rovnoměrnou vzdálenost 
od dna/stěny. Upozornění: Vnitřní plášť je vyroben 
tak, že je o něco menší než ocelová stěna. Jen tak je 

možno zabránit vzniku záhybů, nejde jim však zcela 
zamezit. To však nepředstavuje žádné snížení kvality 
a nemá to žádný vliv na životnost fólie. Tento menší 
rozměr má za následek, že je fólii třeba při zavěšování 
natahovat (rozpínat). Při studeném počasí více, při 
teplém počasí méně. Stěnovou část vnitřního pláště 
(5) rovnoměrně nadzvedněte, přetáhněte přes ocelový 
plášť a zafixujte na ocelovém plášti pomocí lemo-
vacího/upínacího profilu. Abyste zabránili prolomení 
ocelového pláště během montáže fólie, doporučujeme 
vám, aby ocelový plášť držely 3 osoby. 
Nyní pokračujte tak dlouho, dokud nebude zavěšen 
celý vnitřní plášť. Dbejte na to, aby se svarový šev dna 
nacházel pokud možno uprostřed vnitřního zaoblení. 
Pokud se nyní na ploše pláště vyskytují nějaké záhyby, 
je možné je odstranit pouze tak, že odstraníte příslušný 
lemovací/upínací profil a vnitřní plášť znovu vyrovnáte.
Fólii, která přečnívá z vnější strany, prosím neodřezá-
vejte, protože by fólie při opětovné montáži bazénu již 
neseděla.
Nyní je již třeba do bazénu začít napouštět vodu. Když 
je v bazénu cca 5 cm vody, je třeba nohama nebo 
rukama vyhladit dno zevnitř směrem ven. Poté, co bylo 
dno vyhlazeno, je třeba dopnout fólii přes ocelovou 
stěnu a kolem dokola zafixovat lemovacím/napínacím 
profilem. 
Nasaďte přes lemovací/upínací profil podpěrnou des-
tičku madla s lištami madla. Začněte na místě spoje.
Dbejte na to, aby byla podpěrná destička madla co 
nejpřesněji nad každým spojovacím dílem dnové lišty. 
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MONTÁŽ VERTIKÁLNÍCH STOJEK:

Našroubujte na každou stojku malou spojovací krytku 
madla. Nyní zasuňte každou vertikální stojku do spojo-
vacího dílu dnové lišty a přišroubujte ji.

MONTÁŽ MADLA:

Na horní stranu stojky nyní našroubujte podpěrné des-
tičky madla (díl ST2168, trapézový). Kovové lišty madla 
se namontují na podpěrné destičky madla pomocí čtyř 
závitových šroubů na každou lištu.

Když jsou namontovány všechny lišty madla, 
přišroubují se závitovými šrouby velké spojovací 
krytky madla. Malá spojovací krytka madla se upevní 
samořezným šroubem. Nyní je váš bazén smontovaný. 
Chybí již jen filtr, skimmer a vtoková tryska (v závislosti 
na modelu, není automaticky součástí dodávky každé-
ho bazénu). Návod na montáž těchto dílů je uveden v 
příslušných popisech. Pozor: Pro montáž skimmeru a 
vtokové trysky by se mělo ve vašem bazénu nacházet 
minimálně 60 cm vody.

PLNĚNÍ VAŠEHO BAZÉNU

Dbejte na to, aby se na fólii nevytvořily záhyby. Posled-
ní vytrvalé záhyby dokážete nejlépe odstranit tehdy, 
když je váš bazén naplněn cca 2 cm vody (od výšky 
vody cca 5 cm již není možno vnitřní plášť vyhladit 
kvůli velkému tlaku vody). Posouvejte záhyby vždy od 
středu bazénu k okraji.
Důležité! Bezpodmínečně dodržte: Vestavné díly 
bazénu, jako např. skimmer nebo trysky smějí být 
vsazeny a fólie smí být vyříznuta až tehdy, když 
hladina vody sahá těsně pod montované díly. Montáž 
vestavných dílů se provádí podle přiloženého mon-
tážního návodu k vestavným dílům. Důležité: Bazén 
obecně plňte pouze vodou z vodovodu nikdy ne 
vodou ze studny!!!



W
at

er
m

an
 K

un
de

nd
ien

st
Ba

hn
ho

fst
r. 6

8 
73

24
0 W

en
dli

ng
en

 
Te

l.: 
+ 

49
 (0

) 7
02

4/4
04

8-
66

6 
Fa

x::
 +

 49
 (0

) 7
02

4/4
04

8-
66

7 
E-

ma
il: 

se
rv

ice
@

wa
ter

ma
n-

po
ol.

co
m

Va
še

 ko
nt

ak
tn

í ú
da

je

Jm
én

o*

Ul
ice

*

PS
Č/

M
ěs

to*

Te
lef

on
*

M
ob

il

Fa
x

E-
m

ail
*

Na
hl

áš
en

í  
re

kla
m

ac
e

Ke
 s

vé
 r

ek
la

m
ac

i p
ro

sím
 b

ez
po

dm
ín

eč
ně

 p
řil

ož
te

 d
ok

la
d 

o 
ko

up
i*!

 (D
ok

lad
 o

 k
ou

pi 
je 

ne
zb

ytn
ě 

nu
tný

, n
eb

oť
 je

 p
ře

dp
ok

la-
de

m 
pr

o 
jak

ék
oli

v 
ná

ro
ky

 z
e 

zá
ru

ky
. B

ez
 d

ok
lad

u 
o 

ko
up

i b
oh

už
el 

ne
mů

že
me

 re
kla

ma
ci 

uz
na

t / 
zp

ra
co

va
t).

Ke
 s

vé
 re

kl
am

ac
i p

ro
sím

 p
řil

ož
te

 v
yp

ov
íd

aj
ící

 o
br

áz
ky

* z
ob

-
ra

zu
jíc

í š
ko

du
! (

Ob
rá

zk
y 

va
dn

éh
o 

vý
ro

bk
u).

 T
y 

ná
m 

um
ož

ní 
lép

e 
po

so
ud

it 
sta

v 
vě

ci.
 K

ro
m

ě 
to

ho
 m

oh
ou

 b
ýt 

re
kla

ma
ce

 z
pr

ac
ov

án
y 

ry
ch

lej
i, c

ož
 V

ám
 i n

ám
 uš

et
ří 

zb
yte

čn
é n

ák
lad

y a
 če

ka
cí 

do
bu

.   
    



Dn
e  

    
    

    
    

    
jse

m 
u fi

rm
y  

    
    

    
    

    
    

    
   P

SČ
/m

ěs
to

za
ko

up
il v

ýro
be

k (
typ

)  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  s
 ob

j. č
ísl

em
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   .

Bo
hu

že
l m

us
ím

 re
kla

mo
va

t to
to 

(p
ro

sím
e o

 co
 ne

jpř
es

ně
jší

 p
op

is)
:

M
ěs

to*
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Da

tu
m*

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Po

dp
is*

*P
ot

ře
bn

é i
nf

or
m

ac
e /

 d
ok

um
en

ty



ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek. 
Naše výrobky podléhají přísným výstupním kontro-
lám kvality. Nicméně přesto nemůžeme vyloučit, že 
se vyskytnou funkční poruchy nebo závady. Pokud 
výrobek, který jste zakoupili, nepracuje navzdory 
očekávání bezvadným způsobem nebo není jinak v 
pořádku, kontaktujte prosím přímo náš zákaznický 
servis.

Náš zákaznický servis je Vám samozřejmě k dispo-
zici i po uplynutí záruční doby.                 

VÝROBEK PROSÍM  
NEVRACEJTE ZPĚT  
DO PRODEJNY!

Dotazy? Problémy? Chybějí díly? 
Náš zákaznický servis Vám pomůže s případ-
nými dotazy.

Waterman Kundendienst
Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen
Tel.:           +49 (0) 7024/4048666
Fax:           +49 (0) 7024/4048667
E-mail:       service@waterman-pool.com

ZÁRUKA

Pro uplatnění reklamací mějte na paměti následující informace: 

• Na naše výrobky poskytujeme záruku v trvání 2 
roků od zakoupení výrobku. Během tohoto období 
garantujeme, že námi dodané výrobky nevykazují 
výrobní vady nebo vady materiálu.

• Naše záruka se nevztahuje na vady, chyby nebo 
škody způsobené nesprávným nebo násilným 
použitím ze strany zákazníka nebo třetí osobou, 
která nenáleží do našeho okruhu odpovědnosti. 
Kromě toho je záruka vyloučena v případě zásahu 
vyšší moci.

• Při přepravě vadného výrobku v záruční době 
neseme náklady na dopravu. Mimo záruční dobu 
musí nést náklady sám zákazník.

• Pokud je poskytnuta bezplatná náhradní dodáv-
ka, neběží nová promlčecí lhůta v souladu s §212 
BGB.

• Kromě toho nepřebíráme žádnou záruku za spo-
třební díly, za závady v důsledku špatné údržby 
a následné škody způsobené nepřípustnými 
provozními látkami.

• Totéž platí pro nedodržení návodu k obsluze 
nebo údržbě, nadměrné zatěžování nebo jiné 
zásahy do dodaného výrobku stejně jako tehdy, 
když na předmětech, které jsme dodali, prove-
dete změny nebo nahradíte spotřební materiály 
produkty, které nesplňují původní specifikaci.

• Nároky zákazníka na náhradu škody např. kvůli 
neplnění, zavinění při uzavření smlouvy, porušení 
vedlejších smluvních povinností, za následné 
škody v případě vady, za nedovolené jednání a z 
jiných právních důvodů jsou vyloučeny. To se ne-
vztahuje na ručení v důsledku absence přislíbené 
vlastnosti, na odpovědnost za úmyslné jednání 
nebo hrubou nedbalost. Zejména není poskytová-
na náhrada za vodu a chemikálie, které bylo třeba 
vypustit z důvodu netěsnosti bazénu.

• Mechanická poškození jsou vyloučena ze záruky


